
     

 

IFK LIDINGÖ FOTBOLLKLUBB.  Kyrkvägen 56, 181 42 Lidingö. Telefon 08-765 08 01. kansli@ifklidingofk.se 

ifklidingofk.se 

Valberedningens förslag IFK Lidingö FK:s ordinarie årsmöte, 6 maj 2021 
 

Enligt IFK Lidingö FK:s stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 6–8 övriga ledamöter jämte 0–3 suppleanter.  

 
Följande val skall ske på årsmötet: 
§12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

Valberedningens överväganden 

Valberedningen har haft en långsiktig ambition att minska antalet ledamöter i styrelsen till sex st, från tidigare åtta, 

alternativt minska antalet suppleanter. 2020 minskades därför antalet ledamöter till sju. Samtidigt valdes flera nya 

ledamöter och suppleanter in i styrelsen medan flera funktionärer med lång erfarenhet i styrelsen lämnade styrelsen. 

Ingen ledamot eller suppleant har inför 2021 sagt sig inte vara beredd att ställa upp till omval och styrelsearbetet 

uppges ha fungerat bra. För att ge möjlighet till ett långsiktigt arbete inom styrelsen utan allt för stora förändringar 

även detta år föreslår valberedningen i år omval av samtliga funktionärer vars tid löper ut. 

 

Valberedningens förslag 2021: 
a) Ordförande:  

 Joakim Karlsson (nyval 1 år) 
  

b) Ledamöter: 

i Jens Gullfeldt (omval 2 år) 

ii Mårten Andersson (omval 2 år) 

iii Ylva Hökerberg Jahnke (omval 2 år) 
  

 Kvarstår: 

iv Ann Nagel vald 2020 på 2 år 

v Anders Carlén vald 2020 på 2 år 

vi Jesper Blomquist vald 2020 på 2 år 
  

c) Suppleanter: 

i Feriel Isberg (omval 1 år) 

ii Pontus Esbo (omval 1 år) 
  

d) Revisorer 

i Daniel Stamenkovic, Ernst & Young 

ii TBD, Ernst & Young 
  

e) Valberedning, (årsmötet utser tre ledamöter): 

  

 


